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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt de schoolgids 2021-2022 van het Emaus
College, een school voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs voor leerlingen met een bijzondere
hulpvraag.
Samen met het Rietschans College, De Lasenberg en
Beekdal VSO maakt het Emaus College onderdeel
uit van ‘s Heeren Loo Onderwijs.
Het Emaus College biedt onderwijs aan 160 unieke
leerlingen. We zijn een team met enthousiaste, deskundige medewerkers die werken in een aansprekend schoolgebouw met verschillende sportfaciliteiten zoals een sporthal en een Cruijff court. Kortom,
een school waar wij trots op zijn.

In deze schoolgids willen we laten zien waar het
Emaus College voor staat, wat onze school voor leerlingen wil betekenen en wat u als ouders/verzorgers
van ons mag verwachten. Voor leerlingen van onze
JeugdzorgPlus afdeling is er een aparte schoolgids
beschikbaar met informatie voor ouders/verzorgers.

We gaan er als team vanuit dat ieder kind kan leren.
We doen als team onze uiterste best, om samen met
uw zoon of dochter een goede stap te zetten richting
een betekenisvolle plek in de maatschappij.

Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u, na het
lezen van onze schoolgids, een goed beeld heeft
van het Emaus College.

We hebben een leeromgeving, waar iedere leerling
uitgedaagd wordt om zich te ontwikkelen. Het hele
team werkt vanuit deze gedachte en leerlingen die
denken dat ze dat niet kunnen, worden extra aangemoedigd en ondersteund.

4

‘s Heeren Loo Onderwijs

De medewerkers van het Emaus College staan altijd
voor u klaar en u kunt bij ons terecht met al uw
vragen.
Wilt u meer informatie, kijk dan op onze website
www.shlonderwijs.nl/emauscollege.

Namens het team van het Emaus College een goed
schooljaar 2021-2022.
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in hele kleine groepjes (1 tot 3 leerlingen) gegeven
in de zeer intensieve zorgklas.

Leerlingen

Wat is het Emaus College?
School met veel deskundigheid
Het Emaus College is een school voor
Voortgezet Speciaal Onderwijs, onderdeel van
het Samenwerkingsverband Noordwest Veluwe.
Onze school is anders dan andere scholen,
omdat wij naast het geven van onderwijs
veel deskundigheid hebben en er veel
samenwerking is met zorginstellingen. Hierdoor
komen de behandeldoelen vanuit de zorg terug
in ons onderwijs.
Samenwerkingspartners van het Emaus College
zijn het orthopedagogisch behandelcentrum
Groot Emaus en de dagbehandeling Ermelo.
Groot Emaus is een instelling waar leerlingen uit het
hele land geplaatst worden en waar intensieve behandeling, crisisopvang en observatie plaatsvindt.
De dagbehandeling Ermelo biedt onderschoolse
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behandeling voor leerlingen die niet op het behandelcentrum Groot Emaus wonen. Het doel van de
dagbehandeling is om deze leerlingen weer volledig
te laten terugkeren naar voor hen passend (VO/VSO)
onderwijs. Dit realiseren we door per leerling te kijken
wat nodig is om goed te kunnen functioneren in en
buiten de klas. Samen met de medewerkers van het
Emaus College kijken we naar de mogelijkheden en
talenten van de leerlingen en sluiten hierop aan.
Voor meer informatie: www.sheerenloo.nl.
We geven les in twee schoolgebouwen. De klassen
zijn zo ingericht dat iedere leerling de nabijheid en
ondersteuning op maat krijgt. Zo zijn er klassen met
een vaste leerkracht van 8 tot 10 leerlingen en klassen
waar de leerkracht samen met de leraar ondersteuner de leerlingen begeleidt, onze intensieve klassen.
Daarnaast wordt er individueel onderwijs of onderwijs

Het Emaus College geeft onderwijs aan leerlingen
die door hun gedrag, psychiatrische problemen of
meervoudige problematiek niet goed tot leren en
talentontwikkeling komen in het reguliere onderwijs.
Op onze school ontwikkelen leerlingen zich, naast
het didactisch leren, in zelfvertrouwen, zelfkennis en
positief gedrag.
De groepsleiding brengt en haalt de leerlingen die
op de leefgroepen van Groot Emaus wonen. Daardoor is er elke dag contact en overleg tussen de
groepsleiding en de leerkracht. Ook geldt dit voor
de leerlingen die begeleiding krijgen van de onderschoolse dagbehandeling. Er wordt besproken
hoe de leerling de dag heeft doorgebracht en waar
de groepsleider en leerkracht extra rekening mee
moeten houden. Ook is er regelmatig contact met
ouders. De leerkracht en de ouders maken samen
een afspraak op welke manier en hoe vaak er contact
is.

Gespecialiseerde zorg voor leerlingen

Op school werken specialisten om leerkrachten, leerlingen en ouders te ondersteunen in het geven van
de juiste begeleiding. Dit zijn orthopedagogen, een
psycholoog, intern begeleiders (IB’ers), een logopedist, een remedial teacher (RT’er) en een schoolmaatschappelijk werkster.
De Commissie van Begeleiding (CvB) komt twee
keer per week bij elkaar om de inhoudelijke vragen
en onderwijstrajecten van leerlingen te bespreken.
Ook zijn de orthopedagogen verantwoordelijk voor
de intake.
Er is regelmatig overleg met de jeugdarts, de leerplichtambtenaar en de wijkagent.

De school werkt met een professionaliseringsplan
om de deskundigheid van de medewerkers upto-date te houden. Naast studiedagen voor alle
medewerkers zijn er ook veel mogelijkheden voor
persoonlijke ontwikkeling.

Structuur en veiligheid

Een veilige leeromgeving is belangrijk voor onze
leerlingen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Een
veilige werkomgeving is voor personeel belangrijk
om hun werk goed te kunnen doen. Op onze school
gelden daarom duidelijke regels en afspraken. Daar
houden we ons allemaal aan.
Leerkrachten houden ook met hun klassenorganisatie rekening met de veiligheid. Om de veiligheid
en structuur te kunnen bieden staan er altijd vaste
leerkrachten voor de klas, is er een vast rooster en
zijn de klassen klein. Zo zorgen we voor een goede
sfeer en een respectvolle omgang met elkaar.
Wanneer een leerling het door omstandigheden niet
vol kan houden in de klas, kan er gekozen worden
voor een time-out moment in de opvangklas. In deze
opvangklas is een leraar ondersteuner aanwezig. Het
doel is om de leerling, na een vooraf afgesproken
periode, weer in te laten stromen in de klas.
De veiligheidscommissie houdt de dagelijkse veiligheid in de gaten.
In de veiligheidscommissie zitten een veiligheidscoördinator, pest coördinatoren en van elke afdeling
een medewerker. Ze ondersteunen collega’s en leerlingen en komen maandelijks bijeen. Daarnaast verzorgt de veiligheidscommissie regelmatig trainingen
“Samen Houvast” voor alle medewerkers. Hier wordt
getraind in het de-escalerend werken en omgaan
met stressvolle situaties.
Ons schoolveiligheidsplan staat op de website:
www.shlonderwijs.nl/emauscollege
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Onderwijs op maat
Het onderwijs op het Emaus College wordt
op maat aangeboden. Onze school werkt
met leertrajecten in plaats van schooljaren.
Deze persoonlijke leertrajecten horen bij
het uitstroomprofiel van de leerling. In een
onderbouwklas gaat de leerling vijf dagen
naar school. Wanneer een leerling eraan toe
is om stage te lopen komt de leerling in een
bovenbouwklas.
De leerling met het uitstroomprofiel: dagbesteding
of (beschutte) arbeid, volgt Arbeidsmarktgericht
onderwijs (AMG). De leerling met het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs volgt de MBO Entree of de
vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.

Ons onderwijsprogramma voldoet aan de doelen
die horen bij het uitstroomprofiel. Naast de
vakinhoudelijke doelen wordt er ook gewerkt aan
leren taken uitvoeren, plannen en organiseren en
leren functioneren in sociale situaties.
Op het Emaus College vinden we het belangrijk dat
leerlingen ontdekken waar ze goed in zijn. Ze krijgen
daarbij hulp van de leerkracht en als dat nodig is
extra ondersteuning van specialisten.
Wij kijken goed naar wat de leerling al kan, wat de
mogelijkheden zijn en hoe we de leerling eigenaar
kunnen maken van zijn eigen leertraject. Om een
leerling zo goed mogelijk te laten ontwikkelen, wordt
er bij plaatsing goed gekeken naar welke klas het
beste aansluit bij de leerling.

Arbeidsmarktgericht
Onderwijs (AMG)
Het arbeidsmarktgericht onderwijs bereidt de
leerlingen voor om zo zelfstandig mogelijk
te kunnen functioneren in de maatschappij.
Deze leerlingen werken met weektaken om
de zelfredzaamheid te vergroten. Ook kunnen
ze landelijk erkende diploma’s en certificaten
behalen.
AVO vakken

Alle leerlingen krijgen op hun eigen niveau les in de
Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) vakken. Op
het Emaus College zijn dit: Nederlands, rekenen/
wiskunde, Engels en digitale vaardigheden (ICT).
Deze vakken worden volgens een vast weekrooster
gegeven. De leerlingen hebben de mogelijkheid om
in deze vakken twee keer per jaar IVIO-examen te
doen. Slaagt een leerling voor het examen, dan heeft
hij/zij een erkend diploma op zak.

Leren, loopbaan & burgerschap/ zelfredzaamheid en vrijetijdsbesteding

Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw besteden we aandacht aan het vak leren, loopbaan &
burgerschap. Daarbij worden de leerlingen voorbereid op hun rol als burger in de maatschappij. Zo
discussiëren zij bijvoorbeeld over politiek, krijgen zij
les in solliciteren en budgetteren, of gaan ze op excursie. Ook geven we lessen in zelfredzaamheid en
vrijetijdsbesteding, waarin leerlingen leren om zich
zo zelfstandig mogelijk te redden in het dagelijkse
leven.
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Onderbouw

Het lesprogramma in de onderbouw is afwisselend.
Iedere leerling krijgt op zijn of haar eigen niveau les
in de AVO vakken. Ook is er aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden.
Elke week krijgen de leerlingen les in de praktijkvakken koken, algemene techniek, weerbaarheidstraining, bewegingsonderwijs, ontwerp talent en beeldend vormen. Deze lessen worden gegeven door
speciale vakleerkrachten. Op onze school vinden wij
het belangrijk dat leerlingen zelf ontdekken waar ze
goed in zijn. Binnen de praktijkvakken krijgen leerlingen ook les in de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Het LOB-programma is bedoeld om de
leerlingen kennis te laten maken met verschillende
beroepen door middel van snuffelstage, gekoppeld
aan leerdoelen. Door het voeren van gesprekken en
goed te kijken naar wat de leerling kan tijdens de
snuffelstage, ontdekken we waar de leerling goed in
is. Zo wordt duidelijk naar welke (begeleide) stage
de leerling gaat.
We werken vanaf de onderbouw met portfolio’s.
Hierin houden de leerlingen zelf bij hoe het gaat en
waar ze in de praktijk goed in zijn. Dit portfolio kan
de leerling laten zien op een vervolgplek.

Bovenbouw

In de bovenbouw gaan leerlingen een aantal dagen
naar school en de andere dagen naar stage. De
verdeling van school- en stagedagen verschilt per
leerling.
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Op het Emaus College is het stagetraject verdeeld
over vier verschillende fases met daaraan verschillende begeleide stages, dagbestedingsplekken of
stage in het vrije bedrijf gekoppeld.
In welke fase de leerling zit, bepaalt of de leerling
begeleide stage of stage in het vrije bedrijf kan
lopen. In de laatste fase is de leerling klaar om
zelfstandig te werken binnen een leerbedrijf buiten
de school. De leerling gaat stagelopen in combinatie met school of de leerling doet betaald werk met
begeleiding van een jobcoach.

Naast het trainen van werknemersvaardigheden kan
een leerling ook certificaten behalen. Zo bieden wij
lessen aan voor het behalen van het VCA-certificaat
(Veiligheid Checklist Aannemers), keuken assistent
(KAS), assistent groenvoorziening, schoonmaak en
vorkheftruck.
Ook de opleiding Leider Sportieve Recreatie (LSR)
wordt in de bovenbouw gegeven.
Leerlingen die deze opleiding hebben afgerond, kunnen aan het werk als assistent recreatiesportleider.

Vervolgonderwijs
Het vervolgonderwijs zorgt ervoor dat
leerlingen toewerken naar het behalen van een
diploma, als voorbereiding op een beroepsopleiding. Het Emaus College biedt de Entree
opleiding aan, in samenwerking met ROC
Landstede in Harderwijk. Ook is het mogelijk
om de vmbo basisberoepsgerichte leerweg
(vmbo-basis) of kaderberoepsgerichte leerweg
(vmbo-kader) te volgen.
Entree opleiding

In de Entree opleiding volgen de leerlingen voor
een deel hetzelfde programma als in de standaard
bovenbouw klassen. Ook werken de leerlingen aan
hun Entree portfolio. Dit portfolio bestaat uit vier
fases. Bij elke fase maken de leerlingen verschillende
Leer Werk Prestaties (LWP) en ze volgen lessen over
Leren Loopbaan en Burgerschap (LLB). De leerlingen lopen allemaal stage bij een erkend leerbedrijf
buiten de school. Elke fase wordt afgesloten met een
portfoliogesprek en een vaststelgesprek. Tijdens het
vaststelgesprek worden de persoonlijke ontwikkeling en de werknemersvaardigheden met de leerling
besproken. Aan het einde van de opleiding doet
de leerling nog theorie-examens Nederlands en
rekenen op Landstede. Op de stageplek wordt een
praktijkexamen afgenomen en het portfolio wordt
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beoordeeld. Als dit allemaal in orde is heeft de
leerling een erkend Entree diploma. Hiermee kan de
leerling doorstromen naar elke MBO 2 opleiding.

VMBO-basis of VMBO-kader onderbouw

Het vmbo geeft de mogelijkheid om leerlingen te
laten doorstromen naar het beroepsonderwijs. Het
programma, volgens de landelijk erkende eindtermen, is gericht op algemeen onderwijs waarbij de
theorievakken Nederlands, Engels, geschiedenis,
maatschappijleer, aardrijkskunde/wereldoriëntatie,
verzorging, biologie, wiskunde, rekenen, leefstijl en
ICT worden gegeven. De leerlingen krijgen ook les
in meer praktische vakken zoals: beeldend vormen,
ontwerptalent, techniek, consumptief, groen en
bewegingsonderwijs. Daarnaast besteden we veel
aandacht aan het leren leren, leren taken uitvoeren,
leren omgaan met sociale situaties en het ontwikkelen van persoonlijke toekomstmogelijkheden.
Nadat de leerlingen twee jaar onderwijs hebben
gevolgd in de onderbouw, kunnen ze doorstromen
naar de bovenbouw. Het programma van de bovenbouw wordt verzorgd door het Rietschans College.
Meer informatie staat op de website van het Rietschans College:
www.shlonderwijs.nl/rietschanscollege
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Ouders/verzorgers
De leerlingen op onze school hebben recht op goed
onderwijs en een zo goed mogelijke begeleiding.
Daarom vinden wij de samenwerking en het contact
met ouders belangrijk en waardevol.

18+ en dan?

JeugdzorgPlus

Als de leerling nog in het schoolse traject zit en het
uitstroomprofiel vervolgonderwijs heeft, wordt er
toegewerkt naar het behalen van diploma’s. Heeft
een leerling het uitstroomprofiel arbeid in beschutte
omgeving of arbeid, dan zal hij/zij naar een baan
toegeleid worden. De leerling zal zich samen met
de arbeidsconsulent aanmelden bij het UWV voor
registratie in het doelgroepenregister.

Binnen de afdeling JeugdzorgPlus krijgen leerlingen
met een rechterlijke machtiging onderwijs binnen
een gesloten omgeving. Het is een zelfstandige
locatie waarin onderwijs en behandeling gegeven
wordt. Het doel is om de jongeren tijdelijk binnen
de gesloten omgeving onderwijs en behandeling te
bieden, zodat ze in een korte tijd leren zo zelfstandig
mogelijk deel te nemen aan de maatschappij.
Voor de JeugdzorgPlus afdeling is een aparte
schoolgids beschikbaar.

Als de aanmelding heeft plaatsgevonden, gaat een
jobcoach met de leerlingen aan de slag om een
passende baan of een beschutte werkplek te vinden.
Voor de leerling is het noodzakelijk dat bij deze
belangrijke stap van school naar werk, de begeleiding op maat gegeven wordt door de jobcoach, die
bekend en vertrouwd is.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de
website van onze school.
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Wij proberen om het contact met ouders zoveel
mogelijk te onderhouden en de werkwijze op elkaar
af te stemmen.
U wordt uitgenodigd om een kijkje te nemen op
school, aanwezig te zijn bij de
diploma-uitreiking of om het Onderwijs Perspectief
Plan (OPP) te bespreken. Ook krijgen
ouders de digitale nieuwsbrief van school.

Het Emaus College heeft een medezeggenschapsraad die meebeslist over de organisatie van de
school en het onderwijs. In de medezeggenschapsraad zitten medewerkers van school en bij voorkeur
ouders/verzorgers.

De school heeft ook een schoolmaatschappelijk
werkster, die na de nieuwe start op school een keer
op huisbezoek komt om kennis te maken en vragen
te beantwoorden. Zij is ook inzetbaar als er in de
thuissituatie tijdelijk hulp nodig is.
Wij nodigen u uit om contact op te nemen als u iets
wilt bespreken, dit kan telefonisch (tel: 088-0407100)
of via de mail (emauscollege@shlonderwijs.nl).
Voor een goede samenwerking tussen ouders en
school vinden wij regelmatig contact belangrijk. De
leerkracht spreekt dit met u af.
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Belangrijke informatie voor
ouders/verzorgers
Aanmelden

Bij het Emaus College kunt u een leerling aanmelden
via de leerlingenadministratie. Dit kan per e-mail:
emauscollege@shlonderwijs.nl of per telefoon: 0880407100.
Wanneer een leerling aangemeld wordt bij het
Emaus College, vindt er een eerste gesprek plaats
met ouders en leerling om te kijken of de school bij
de leerling past.
Voor plaatsing op het Emaus College moet een leerling een geldige toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
hebben. Het samenwerkingsverband uit de eigen
regio geeft deze verklaring af.
Leerlingen die aangemeld worden op het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus, hebben
automatisch een plek op het Emaus College. Ouders
hoeven hier geen actie op te ondernemen.

Commissie van Begeleiding

De Commissie van Begeleiding bestaat uit de locatiedirecteur, de orthopedagoog/psycholoog, intern
begeleiders en de jobcoach. De CvB komt twee keer
per week bij elkaar. De commissie zorgt voor de
inplaatsing en doorplaatsing van leerlingen en geeft
advies over de vervolgopleiding. Daarnaast worden
zorgvragen besproken en leerkrachten geadviseerd.
De leerplichtambtenaar sluit maandelijks aan en de
schoolmaatschappelijk werkster en logopedist op
vraag.
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Taxivervoer

Verzuim

De leerkrachten registreren elke dag of de leerlingen
aanwezig zijn. Er is direct contact met de groepsleiding of de ouders/verzorgers als de leerling niet
op school of stage is. Bij verzuim zonder geldige
reden, zal de school contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor
het taxivervoer van de leerlingen. Een aanvraag kan
worden gedaan bij de gemeente waar uw kind staat
ingeschreven. De school geeft hiervoor een vervoersverklaring af.

Klachtenregeling

Vrij vragen

Schoolveiligheidsplan en medicijngebruik

Vrijstelling kan alleen worden verleend:

• wanneer de leerling door ziekte niet kan komen;
• door vervulling van plichten als gevolg van godsdienst of levensovertuiging;
• als dit in sommige gevallen vanuit de behandeling noodzakelijk is. Dit gebeurt altijd in overleg
met de orthopedagogen en de locatiedirecteur
van de school;
• door familieomstandigheden.

Een beroep op vrijstelling om op vakantie te gaan,
kan één keer worden verleend voor maximaal 10
dagen per schooljaar. Dit kan wanneer één van de
ouders door zijn of haar beroep alleen buiten de
schoolvakanties op vakantie kan gaan. Alle andere
redenen worden niet toegestaan. Het verzoek moet
schriftelijk worden ingediend bij school. Wilt u vrij
vragen voor meer dan 10 dagen per schooljaar, dan
beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente
waar uw kind staat ingeschreven.

Heeft u een klacht, dan kunt u deze indienen bij het
klachtensecretariaat, Postbus 186, 3760 AD Soest
t.a.v. Remke Huisman of via mail: info@shlonderwijs.
nl. De klachtenregeling is op te vragen bij de school.

Meer informatie over het schoolveiligheidsplan en
het protocol medicijngebruik, kunt u vinden op de
website www.shlonderwijs.nl/emauscollege.

Leerlingenraad

Het Emaus College heeft een actieve leerlingenraad.
De leerlingenraad bestaat uit minimaal 4 leerlingen
begeleid door 2 leerkrachten. De leerlingenraad
bespreekt punten die op dat moment van belang
zijn op school. Leerlingen bespreken ook eigen onderwerpen die zij belangrijk vinden. Hierover gaan
we in gesprek en daar komen actiepunten uit die
ingebracht worden in het locatie overleg.

Schoolmaatschappelijk werk

Op school werkt een schoolmaatschappelijk werkster, die ouders/verzorgers kan ondersteunen bij
opvoeding of hulpverlening.

Kledingvoorschrift

Op school hebben we de afspraak, dat het personeel en de leerlingen in het gedrag en kleding zich
houden aan de “normale” fatsoensregels. Wij geven

geen speciaal verbod op kleding, maar we hebben
wel richtlijnen. Voor leerlingen gebeurt dit altijd in
overleg met de leerling zelf, de ouders of de groepsleiding en de leerkracht. Sportkleding is verplicht
tijdens de sportlessen en niet toegestaan tijdens de
overige lesuren.

Rookbeleid

Het Emaus College is een rookvrije school. Dit betekent dat rondom het Emaus College een rookvrije
zone is voor leerlingen en medewerkers.

Telefoongebruik

Het is verboden de telefoon tijdens lesuren te gebruiken. De telefoon wordt door de
leerkracht bewaard in een afgesloten kast. De mobiele telefoons mogen alleen buiten het
schoolgebouw en terrein aan staan en gebruikt
worden.

Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met
de privacy van onze leerlingen. In verband met het
geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie
van de school, worden er gegevens van leerlingen
vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van
deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die
strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang
daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik
van digitaal lesmateriaal. De leveranciers van de
lesmaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling
gegevens. De school heeft met haar leveranciers
strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
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Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere
organisaties als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht
is volgens de wet. We hebben een privacyverklaring opgesteld waarin wij uitleggen hoe de school
omgaat met persoonsgegevens van de leerlingen
en hoe deze gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. De school is verplicht om van elke leerling
het Burger Service Nummer (BSN) te hebben. Op
www.shlonderwijs.nl kunt u hierover lezen.

Arbo beleid

Binnen ‘s Heeren Loo Onderwijs is per locatie een
Arbo-commissie. Deze commissie zorgt voor een
gezonde en veilige werk- en leeromgeving. Om zicht
te houden op deze veiligheid wordt de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) elke vier jaar uitgevoerd.
Aan de hand van de RI&E wordt een Arbo jaarplan
opgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks de veiligheidsbeleving onder leerlingen gemeten. Incidenten
worden gerapporteerd in de incidentenregistratie.
De veiligheidscoördinator en het CvB houden het
proces in de gaten.

Lestijden school

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
08:30 – 14:45 uur
vrijdag:
08:30 – 12:30 uur
Ochtendpauze: 15 minuten
Middagpauze: 15 minuten

Lunch

Er wordt gezamenlijk in de klas geluncht.
We verwachten dat iedereen een gezonde, verantwoorde lunch bij zich heeft.

Vakantierooster
Herfst
Ma 18-10-2021 t/m Vrij 22-10-2021
Kerst
Vrij 24-12-2021 t/m Vrij 07-01-2022
Lang weekend
Vrij 28-01-2022
Voorjaar
Ma 28-02-2022 t/m Vrij 04-03-2022
Goede vrijdag en Pasen
Vrij 15-04-2022 t/m Ma 18-04-2022
Mei
Ma 25-04-2022 t/m Vrij 06-05-2022
Hemelvaart
Do 26-05-2022 en Vrij 27-05-2022
Pinksteren
Ma 06-06-2022 en Di 07-06-2022
Zomer
Ma 11-07-2022 t/m Vrij 19-08-2022

Studiedagen
Di 12-10-2021
Do 23-12-2021
Vrij 18-02-2022
Woe 01-06-2022
Do 23-06-2022

Doelen en resultaten
Het motto van het Emaus College is
“Ieder kind kan leren”.
Dat betekent dat wij de ambitie hebben
om voor alle leerlingen, waar geen plek
voor is binnen het regulier onderwijs of op
andere VSO-scholen, op zoek te gaan naar
mogelijkheden om toch onderwijs te bieden.
Samen met de behandeling van Groot Emaus
en de Dagbehandeling Ermelo leren wij
leerlingen om weer naar school te gaan.
Naast deze ambitie benoemen we hieronder
een aantal resultaten van het schooljaar 20202021.

ambitie voor het komende schooljaar is, dat naast de
leerkrachten, ook de leerlingen zelf het instrument
invullen, zodat ze betrokken worden en zicht krijgen
op hun eigen leertraject. Dit past bij onze visie om
de leerling eigenaar te laten zijn van zijn leertraject.

Leerling
Vervolgonderwijs

Hoogst haalbare score: 20
Laagst haalbare score: 5

Omgangsvormen

Sociaal Emotionele Competenties (SEC)

Op het Emaus College wordt veel aandacht besteed
aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het
aanleren van sociale vaardigheden. Om doelgericht
te kunnen werken aan deze vaardigheden hebben
we een instrument ontwikkeld. Hierin maken we de
observaties en ontwikkelingen op sociaal emotioneel gebied van de individuele leerling zichtbaar.
Tweemaal per jaar wordt het instrument ingevuld en
bespreken we de uitslag samen met de leerling. De
leerling en de leerkracht spreken doelen af waaraan
de komende periode gewerkt wordt. Om gericht aan
deze doelen te werken worden er SoVa lessen en
weerbaarheidstrainingen gegeven. Ook in alle andere vakken is er aandacht voor deze doelen. Onze

16
Verantwoordelijkheid

13

14

Zelf
reflectie

Doorzettings
vermogen

15

14

15
Aanpassingsvermogen

Feedback

14
Initiatief

Vrij 24-06-2022

Eerste schooldag: maandag 30/08/2021
16 ‘s Heeren Loo Onderwijs
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Behaalde schoolresultaten

Tweemaal per jaar krijgen de leerlingen de mogelijkheid om een IVIO-examen te behalen. Via een
proefexamen kunnen ze zich kwalificeren voor het
examen. In het schooljaar 2020-2021 zijn in december 2020 en mei 2021 IVIO-examens geweest.

Behaalde schoolresultaten 2020-2021
Aanmeldingen
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18 ‘s Heeren Loo Onderwijs

Ondanks dat er vanwege Corona uitval van lessen
is geweest, hebben een aantal leerlingen zich goed
kunnen voorbereiden op het examen. Alle leerlingen
die aangemeld zijn voor een examen, zijn geslaagd
met gemiddelde cijfer tussen een 7,3 en 8,8. We zijn
tevreden over deze resultaten.
Naast het behalen van diverse IVIO-diploma’s zijn er
5 leerlingen geslaagd voor het Entree diploma. De
examens van de VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) staan aan het begin van het nieuwe schooljaar
gepland.
Door de Corona maatregelen zijn er minder branche
gerichte opleidingen aangeboden. Onze ambitie is
om deze opleidingen het komende schooljaar weer
op te pakken.

Geslaagd

RW

Het schooljaar 2020-2021 heeft in het teken gestaan
van de coronamaatregelen. We hebben in afstemming met het Corona kernteam van Groot Emaus
het onderwijs zoveel mogelijk door laten gaan. In
de lockdown is er lesgegeven aan kleine groepen
leerlingen die ook op de leefgroep samenwonen.
Op deze manier hebben we het dagritme zoveel
mogelijk vastgehouden en vormgegeven aan de
continuïteit van het leren. Het was opvallend dat
het werken in kleine groepen positief werd ervaren.
Het niet mengen van de leefgroepen betekende
dat leerlingen de hele dag bij elkaar waren. Dit was
niet stimulerend voor de onderlinge contacten en
de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. De positieve ervaring van het werken in
kleine groepjes en het bieden van de individuele
aandacht, wordt ook na Corona zo veel mogelijk
voortgezet.

De voorbereidingen voor de bouw van een nieuw
schoolgebouw zijn gestart. Het doel van een nieuw
gebouw is om alle leerlingen op één locatie les te
kunnen geven. Inmiddels is al één van de huidige
locaties afgestoten. Het definitieve ontwerp is klaar.
De realisatie van de nieuwe school zal in het voorjaar van 2023 gereed zijn. Via de nieuwsbrief en de
website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

EN
2

Corona

Nieuw schoolgebouw

EN
1

leerlingen uit te dagen te bewegen in de buitenlucht.
Afgelopen jaar is er ook aandacht besteed aan
gezonde voeding. We stimuleren de leerlingen om
een gezonde lunch mee te nemen en voldoende
water te drinken. Er zijn voldoende watertappunten
in de school aanwezig. Tijdens de kooklessen wordt
gekookt met verse, gezonde voedingsmiddelen.
Het vignet voor het thema ‘Voeding’ is daarmee
behaald. Naast de aandacht voor de gezonde school
binnen het dagelijkse programma, zijn er projectweken gezonde school met de focus op gezond eten,
kookwedstrijden, bewegen en een water challenge.
Het komende jaar zal er aandacht zijn voor het vignet
‘Relaties & Seksualiteit’. We hebben een award ‘Lang
Leve de Liefde’ gekregen. Binnen de studiedagen
wordt dit thema bij medewerkers onder de aandacht
gebracht en samen met de GGD worden speciale
lessen gegeven.

N
L2

Het Emaus College heeft de ambitie
om een gezonde school te zijn en
te blijven. Met het behalen van het
vignet Gezonde School, tonen we
aan dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria van de gezonde school. Naast
dat we een rookvrije school zijn voor leerlingen en
medewerkers, zijn we ook een sportieve school. Het
thema ‘Bewegen en Sport’ is goed zichtbaar binnen
de school. Dit is te zien in de pauzes door het aanbod
van spelkisten met sportmaterialen en de verschillende pleinactiviteiten, maar ook in sportlessen en
andere uitdagende sportactiviteiten binnen het onderwijsprogramma. Er zijn nieuwe materialen aangeschaft zoals skeelers, longboards en supboards om de

N
L1

Gezonde school
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In- en uitstroomgegevens
In- en uitstroom

Het Emaus College heeft het hele jaar door te maken
met in- en uitstroom van leerlingen, omdat de school
verbonden is aan het orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus. Daar stromen wekelijks
leerlingen in voor behandeling. Bij instroom van de
leerlingen is bekend waar ze vandaan komen. Door
de krimp binnen Groot Emaus zien we dat de in- en
uitstroom lager is dan de jaren ervoor. Daarnaast is
de instroom van leerlingen vanuit het basisonderwijs
zichtbaar. Dit heeft te maken met onze regionale verantwoordelijkheid. Leerlingen die voor behandeling
op Groot Emaus zijn, verblijven tijdelijk op school en
gaan na de behandeling terug naar de regio waar ze
vandaan komen.

De afgelopen jaren zien we dat er minder uitstroom
is naar het VSO. Dat heeft enerzijds te maken met
het feit dat we steeds meer leerlingen uit de regio
hebben en daardoor eindonderwijs aanbieden. Anderzijds merken we dat de oudere leerlingen vanuit
de behandeling de middelbare schooltijd op het
Emaus College afronden. Hierdoor ontstaat er een
bij elkaar opgetelde stijging in het aantal leerlingen
dat rechtstreeks uitstroomt naar een betaalde baan,
dagbesteding of een vervolgopleiding binnen het
MBO. Kijken we naar het aantal leerlingen dat uitstroomt naar regulier Voortgezet Onderwijs, dan zien
we dat de vmbo leerlingen aangewezen blijven op
VSO, veelal het Rietschans College. Leerlingen die
de school verlaten, omdat ze zich onttrekken aan de

behandeling, worden gemeld bij de leerplichtambtenaar van de regio waar ze vandaan komen. De
leerplicht kan het traject van de leerlingen weer
oppakken en ervoor zorgen dat zij na hun vertrek van
het Emaus College niet tussen wal en schip raken.

2015-2016

2016-2017

We zien dit jaar een lichte stijging van het aantal
leerlingen die gemeld worden aan de leerplichtambtenaar. Het is onze ambitie om alle leerlingen over te
dragen naar een passende vervolgplek.

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Instroomgegevens
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Namen en adressen
Bevoegd Gezag

Mw. A. (Ageeth) W. Ouwehand
Lid Raad van Bestuur ’s Heeren Loo Zorggroep (portefeuille Onderwijs)
Postbus 560
3850 AN Ermelo

’s Heeren Loo Onderwijs
Jan van Heerikhuize		
Jurrie van de Beek		
Edward Huisman		
Annie de Groot		
Remke Huisman		
		

Onderwijsbestuurder
Directeur Bedrijfsvoering
Staffunctie ICT
Staffunctie R&D, onderzoek
Bestuursondersteuner/
staffunctie Kwaliteit

Bezoekadres ‘s Heeren Loo Onderwijs
Schrikslaan 20, 3762 TC Soest

Emaus College

Birgit Bossink		 Locatiedirecteur
Helga van der Brug		 GZ-psycholoog/
		Orthopedagoog
Lieke Beverwijk		 Psycholoog
Miranda Tiggelaven		 Intern Begeleider
Carola Smith		 Intern Begeleider		
Gerrit van den Brink		 Jobcoach
Mariët Wijnsma		 Logopedist
Marion Schouten		 Schoolmaatschappelijk
		werkster
Jos van de Linde 		 Veiligheidscoördinator
Rick Rianto		 Vertrouwenspersoon
Barbara Hofmeijer		 Vertrouwenspersoon
Linda Visser		 Schoolarts
22 ‘s Heeren Loo Onderwijs

Medezeggenschapsraad

Marlies Luchtenburg 		 Voorzitter

Samenwerkingsverband

Het Emaus College hoort bij het samenwerkingsverband Noord West Veluwe, www.leerlingenzorgnwv.nl

Inspectie van het Onderwijs

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Informatie Rijksoverheid telefoonnummer 1400
(gratis)

Contactgegevens

Emaus College
Groene Allee 120
3853 JW Ermelo
088-040 7100
emauscollege@shlonderwijs.nl

Opmaak en vormgeving:

Flashworks ontwerpers, Kampen

Drukwerk:

F. Muller, Soest

Emaus College 23

Contactgegevens
Emaus College
Groene Allee 120
3853 JW Ermelo
088-040 7100
emauscollege@shlonderwijs.nl

